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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

15. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného 01.06.2017 

 

Z/333/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny nesplněných úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle přílohy č. 2. 

 

 

Z/334/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 30.05.2017. 

 

 

 

Z/335/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   uk ládá  

1.1.  předsedovi kontrolního výboru 
1.1.1.  zajistit provedení kontrol akcí rekonstrukce atletického stadionu, nerealizované projekty 

a smluvní vztahy s Martinem Antonínem se zaměřením na důvody uvedené v auditorské 
zprávě č. 2/2017, 

 
Termín: 14.09.2017 

 
1.1.2.  zajistit provedení kontroly akce "„oprava Valové uličky"”, 

Termín: 14.09.2017 
 

1.1.3.  zajistit provedení kontroly zadání studií v minulých dvou letech (dle seznamu studií), 
 

Termín: 14.09.2017 
 

1.1.4.  předložit zastupitelstvu města zprávy o provedení těchto kontrol. 
Termín: 14.09.2017 

 

Z/336/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 25.01.2017. 
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Z/337/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 2253/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Haně Bémové, 
********* ****, *** ** **** ******* *** *****. 

 

Z/338/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 1988/32 v domě čp. 1987, 1988 a 1989, nábřeží Benešovo v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 508/17416 na 
společných částech domu čp. 1987, 1988 a 1989, st. p. č. 2347, JUTĚ a. s., se sídlem Dukelská 
417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupenou statutárním ředitelem Ing. Jiřím Hlavatým, za 
celkovou kupní cenu 580.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2017/0487 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

1.3.  prodej bytové jednotky č.1989/12 v domě čp. 1987, 1988 a 1989, včetně spoluvlastnického 
podílu ve výši 515/17416, na společných částech domu čp. 1987, 1988 a 1989, na st. p. č. 2347 
nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu 605.000 Kč 
a prodej bytové jednotky č. 1987/22 v domě čp. 1987, 1988 a 1989, včetně spoluvlastnického 
podílu ve výši 455/17416 na společných částech domu čp. 1987, 1988 a 1989, na st. p. č. 2347 
nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu 560.000 Kč, 
manželům JUDr. Daniele Žihlové a Karlu Žihlovi, ****** ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, * 

1.4.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2017/0488 dle bodu 1.3.  tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

1.5.  prodej bytové jednotky č.1989/13 v domě čp. 1987, 1988 a 1989, nábřeží Benešovo v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 224/17416 na 
společných částech domu čp. 1987, 1988 a 1989, st. p. č. 2347, manželům Aleně a Tomášovi 
Odvárkovým, ****** ***** *********** ****, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 
225.000 Kč, 

1.6.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2017/0489 dle bodu 1.5. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

1.7.  prodej bytové jednotky č.1989/42 v domě čp. 1987, 1988 a 1989, nábřeží Benešovo v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 464/17416 na 
společných částech domu čp. 1987, 1988 a 1989, st. p. č. 2347, Antonině Arkhipove, ****** ***** 
********* **, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 506.000 Kč, 

1.8.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2017/0490 dle bodu 1.7. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

1.9.  prodej bytové jednotky č.1902/41 v domě čp. 1902, nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 476/7737 na společných částech domu  
čp. 1902, st. p. č. 2263, Martinovi Šimůnkovi, ****** ***** ******* **, *** ** **** ******* *** *****, za 
celkovou kupní cenu 535.100 Kč, 

1.10.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2017/0491 dle bodu 1.9. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

1.11.  prodej bytové jednotky č.1902/42 v domě čp. 1902, nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 494/7737 na společných částech 
domu čp. 1902, st. p. č. 2263, manželům Pavlovi Rausovi, ****** ***** ************ ******** **, *** ** 
************ ******** a Gabriele Rausové, ****** ***** ******* ***, *** ** *******, za celkovou kupní 
cenu 603.000 Kč, 

1.12.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2017/0494 dle bodu 1.11. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

1.13.  prodej bytové jednotky č.1902/44 v domě čp. 1902, nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 479/7737 na společných částech 
domu čp. 1902, st. p. č. 2263, manželům Radmile a Milanovi Jonešovým, trvale bytem **** **** 
**, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 530.530 Kč, 
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1.14.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2017/0495 dle bodu 1.13. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

1.15.  prodej bytové jednotky č.1068/22 v domě čp. 1068, nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 463/1999 na společných částech 
domu čp. 1068, st. p. č. 1338, Radkovi Schreiberovi, ****** ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, za celkovou kupní cenu 635.000 Kč, 

1.16.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2017/0496 dle bodu 1.15. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvy dle bodů 1.2., 1.4., 1.6., 1.8., 1.10., 1.12., 1.14., 1.16. tohoto 
usnesení starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 31.08.2017 

 

 

Z/339/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej stavební parcely č. 2603 o výměře 73 m2 včetně stavby bez čp./če., vše v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, Českému rybářskému svazu, z. s. místní organizaci, se sídlem Raisova 
2970, Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou celkovou kupní cenu 25.000 Kč a zřízení 
bezúplatného věcného břemene na kanalizační vedení „DVŮR KRÁLOVÉ n. L.  
- ul. SMETANOVA - DEŠŤOVÁ KANALIZACE“ umístěného v pozemkových parcelách č. 2352/1, 
č. 2352/2, č. 2355 a č. 2358/2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, které jsou ve vlastnictví 
Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Dvůr Králové nad Labem, se sídlem Raisova 
2970, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,   

1.2.  kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene č. OEMM/KUPO-2017/0498 v souladu 
s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu 1.2. tohoto 
usnesení starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 07.07.2017 

 

 

Z/340/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 1821/5 o výměře 192 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Marcele 
Šupové, bytem ******* **, *** ** *****, za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 38.400 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0493 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 
 

Termín: 07.07.2017 
 

 

Z/341/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej podílu 1/13 na pozemkové parcele č. 2179/13 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Liboru 
Babinskému, ******* ******** ****, *** ** **** ******* *** ****** 
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Z/342/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení části pozemkové parcely č. 756/1 o výměře 461 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
která je dle geometrického plánu č. 4607-418/2015 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 756/37 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně stavby chodníku a zábradlí za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 414.900 Kč od společnosti CARLA spol. s r. o., Krkonošská 
2850, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení. 

 

 

Z/343/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   k ons ta tu je  

1.1.  že jsou v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě z 22.07.2004, uzavřenou mezi městem 
Dvůr Králové nad Labem a manžely Markem a Miluší Beranovými, *** *********** ****, *** ** **** 
******* *** ***** na byt č. 22 v čp. 2955 ul. Štefánikova, splněny podmínky převodu práv 
a povinností na manžele Jaroslava a Reketi Janečkovy, *** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o převzetí závazku č. OEMM/DOHO-2017/0512 s manžely Jaroslavem a Reketi 
Janečkovými, *** ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** a s manžely Markem a Miluší Beranovými, 
*** *********** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města podpisem dohody 
o převzetí závazku, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit dohodu o převzetí závazku dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 23.06.2017 

 

 

Z/344/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem odkoupení nemovitosti čp. 101 stojící na stavebních parcelách č. 442/1, č. 442/2 
a stavebních parcel č. 442/1, č. 442/2, č. 461/3, č. 461/4, č. 461/5 včetně stavby garáže, 
pozemkových parcel č. 4236, č. 4237, č. 4325, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu ve výši 9.400.000 Kč od Vánočních ozdob, DUV - družstva, nábřeží Benešovo 2286,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  prověřit podmínky a předložit ZM návrh nejvýhodnějšího způsobu financování nákupu této 
nemovitosti ze strany města  a v tomto duchu zahrnout případný nárok na finanční 
prostředky dle bodu 1.1. tohoto usnesení do rámce návrhu nejbližšího dalšího 
rozpočtového opatření pro rok 2017 schvalovaného zastupitelstvem města, 

 
Termín: 31.08.2017 

2.2.  starostovi města 
2.2.1.  jednat s prodávajícím o výši kupní ceny, 
 

Termín: 15.08.2017 
 

2.3.  vedoucí OEMM 
2.3.1.  projednat podmínky prodeje nemovitostí a předložit kupní smlouvu ke schválení. 
 

Termín: 15.08.2017 
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Z/345/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  nabytí pozemků po vypořádání majetkových vztahů v rámci  projektu  "Labská stezka",  
p. p. č. 95/8 o výměře 349 m2 v k. ú. Žireč Ves, p. p. č. 247/3 o výměře 273 m2, p. p. č. 357/2 
o výměře 5 m2 a p. p. č. 356 o výměře 2 385 m2 v k. ú. Stanovice u Kuksu, p. p. č. 2152/2 
o výměře 2 797 m2 a p. p. č. 2149/2 o výměře 888 m2 v k. ú. Choustníkovo Hradiště, 

1.2.  darovací smlouvu č. OEMM/DAR-2017/0503 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

 
Termín: 30.06.2017 

 

Z/346/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí účelových finančních prostředků domu čp. 2959 v ulici Eduarda Zbroje ve Dvoře 
Králové nad Labem do fondu oprav ve výši 37 % (18.722 Kč) z celkové částky za účelem výměny 
vodovodního stoupacího potrubí pro teplou i studenou vodu, 

1.2.  dohodu č. RISM/DOHO-2017/0319 o poskytnutí účelových finančních prostředků v souladu 
s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

 

Z/347/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   udě lu je  

1.1.  Cenu města Dvůr Králové nad Labem za celoživotní dílo v oblasti turistiky Stanislavu Medunovi, 
v oblasti sportu Václavu Hynkovi, v oblasti tvorby uměleckých fotografií a propagace české 
kultury v zahraničí JUDr. Jiřímu Hegerovi, za dvacetiletou organizaci Královédvorského okruhu 
o Cenu Fr. Šťastného Oldřichu Prokopovi, za realizaci multifunkčního domu s pasáží a propojení 
náměstí s Valovou uličkou Stavební společnosti Žižka spol. s r. o., za trenérskou činnost Pavlíně 
Špatenkové a za významné přispění k povznesení úrovně výkonnostního hokeje ve městě 
Vasilisu Teodoridisovi. 

 

 

Z/348/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 180.000 Kč Soně Vachkové, ********** *** ***, **** ******* *** *****, na 
obnovu šindelové střechy objektu čp. 478, ul. Přemyslova, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Jiřímu Zajdlovi, ******* *** ***, *******, na výměnu výkladců za 
otevíraná okna objektu čp. 455, ul. Rooseveltova, Dvůr Králové nad Labem, 

1.3.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2017/0482 a č. ŠKS/SMDO - 2017/0483 v souladu s bodem 1.1. a 1.2. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem. 

 

 

Z/349/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  mimořádnou dotaci HC Dvůr Králové nad Labem, Lipnice 143, Dvůr Králové nad Labem ve výši 
650.000 Kč na zvýšené náklady oddílu v souvislosti s postupem do 2. ligy, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2017/0518 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem. 
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Z/350/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.   zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí Královská věnná města za rok 2016. 

 

 

 

Z/351/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů roční účetní závěrku města Dvůr Králové nad Labem, sestavenou 
k 31.12.2016, 

2 .   nevznáš í  

2.1.  požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky uvedené v bodě 1.1. 

 

 

Z/352/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2016 jako 
součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2016. 

 

 

Z/353/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2016 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2016 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením s výhradami. Náprava uvedených dílčích nedostatků roku 2016 
bude, v souladu s § 17, odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších doplnění a předpisů, provedena způsobem a opatřeními 
popsanými v příloze č. 2 k materiálu ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr 
Králové nad Labem za rok 2016 - Harmonogram a postup opatření k nápravě chyb a nedostatků 
zjištěných Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016. 

 

 

Z/354/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 2018 až 2020 
nahrazující dosavadní rozpočtový výhled na léta 2018 až 2020. 

 

 

Z/355/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí finančních 
prostředků v souhrnné výši 400.000 Kč, z toho investiční finanční příspěvek ve výši 284.691 Kč 
a neinvestiční finanční příspěvek ve výši 115.309 Kč  k zajištění činností souvisejících s výkonem 
působnosti v oblasti veřejné správy pro Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, 

1.2.  v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o poskytnutí a využití finančních prostředků 
z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/FIN-2017/0501) s Českou republikou - 
Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, se sídlem nábřeží U Přívozu 122/4, 
Hradec Králové 3 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Smlouvu o poskytnutí a využití finančních prostředků 
z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/FIN-2017/0501) v souladu s bodem 
1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 09.06.2017 

 

Z/356/2017 - 15. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2017 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek 
rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů,  které upravuje schválený rozpočet na rok 2017 
zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, a to v následujícím sestavení: 

 

− na straně příjmů zvyšuje   o  7.298.889,31 Kč 

− na straně výdajů zvyšuje   o  7.047.507,80 Kč 

− ve financování upravuje    o   - 251.381,51 Kč   

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2017 

 

−  na straně příjmů      336.190.362,32 Kč 

− na straně výdajů      401.805.288,05 Kč 

−  financování         65.614.925,73 Kč. 

 

 
 

 
 
 

 
 

  Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

 

  
  
 

 
 
 
 

 
 

  
  
 

 


